
 
 

 
 Zaaknummer: 36160 
  
Raadsvergadering d.d. 4 april 2017   agendapunt 12 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 14 maart 2017 
 
Portefeuillehouder: M.J.F.J. Thijsen 
Behandelend ambtenaar: J.L. de Jong 
Doorkiesnummer: 0592-266606 
E-mail adres: j.l.de.jong@tynaarlo.nl 
Bijlagen: raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Aanpassing Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad 2016 
 
Gevraagd besluit 
Artikel 8 van het Reglement van Orde voor vergaderingen van de gemeenteraad 2016 aanpassen 
 
Wat ging er aan vooraf 
Bij de start van het nieuwe vergadermodel in september 2016 is met de gemeenteraad afgesproken om een ½ 
jaar nadien dit model te evalueren. De raadswerkgroep heeft deze evaluatie afgerond en constateert dat naar 
haar mening met de nieuwe opzet aan de uitgangspunten van de raad destijds is voldaan. (de denkkracht  van 
inwoners en raadsleden vergroten, meer betrokkenheid van de raad aan de voorkant van het 
besluitvormingsproces, het tijdig kunnen meegeven van kaders aan het college bij het vormgeven van 
voorstellen naar de raad, het betrekken van inspraakreacties van burgers bij standpuntbepalingen, meer ruimte 
voor het debat, het beperken van technische vragen tijdens raadsvergaderingen en een eindtijd van 23.00 uur 
voor de vergaderingen).   
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Conform de afspraak met de raad wordt deze evaluatie en dit voorstel aan u voorgelegd. 
De werkgroep geeft aan de opzet met een onderdeel Besluitblok en een onderdeel Bespreekblok 
een juiste te vinden en stelt daarbij voor om dit huidig vergadermodel in dat opzicht te continueren. 
Wel zijn er specifieke punten waarvan de werkgroep vindt dat deze nog in deze raadsperiode 
opgepakt/aangepast kunnen worden. Onderstaand de bevindingen vanuit de werkgroep met 
voorstellen daarbij. 
 
- opzet van de agenda 
Voorgesteld wordt om bij het Besluitblok voor de raadsagenda het kopje: “gevraagd besluit” weer op te nemen. 
Dit gedeelte van de vergadering is in relatief korte tijd afgewikkeld en toevoeging van het kopje “gevraagd 
besluit” vergemakkelijkt het voor raadsleden om snel te schakelen in de agendapunten zonder de 
achterliggende stukken te moeten raadplegen waarin het gevraagde besluit is opgenomen. 
Voor het Bespreekblok vindt de werkgroep deze toevoeging niet noodzakelijk omdat de besluitvorming bij dit 
onderdeel van de vergadering in principe in de volgende of een volgende vergadering in het Besluitblok 
terugkomt met het kopje “gevraagd besluit” zoals hierboven aangegeven. 
 
- schorsing 
De werkgroep is van opvatting dat de schorsing (bedoeld als contactmoment van raadsleden/raadsfracties 
onderling en in hun contact met burgers) in het afgelopen ½ jaar niet het gewenst effect heeft gehad en tot een 
vertraging in de vergadertijd heeft geleid. Zij stelt daarom voor dit onderdeel op de agenda te schrappen en het 
RvO daar op aan te passen. 



 
 
 

- insprekers bij bespreekblok 
De werkgroep constateert dat bij het blok “inspreken” en daarbij alle insprekers in één keer achter elkaar aan 
het woord te laten over de agendapunten waarvoor men wil inspreken niet geweldig te vinden. Zij stelt voor om 
per agendapunt de inspreker(s) aan het woord te laten; een opzet die ook voor september 2016 werd gevolgd 
en daarbij punt voor punt af te wikkelen. De focus ligt voor de raad en ook voor de insprekers daarbij dan meer  
op het agendapunt waar de inspraak over gaat. Consequentie voor het inspreken bij meerdere agendapunten 
kan zijn dat één van de agendapunten omwille van de eindtijd doorgeschoven wordt naar de volgende 
vergadering en ook de inspreker zonder zijn bijdrage te hebben kunnen leveren de volgende vergadering 
opnieuw bij de vergadering aanwezig moet zijn en het woord kan voeren. De werkgroep acht dit een te 
accepteren gegeven.  
 
- insprekers bij het  besluitvormend blok 
De werkgroep geeft aan geen aanleiding te zien om van de voorgestelde opzet af te wijken (inspreker voor het 
Besluitblok het woord geven bij het bespreekblok en de behandeling van de bespreking mogelijk verdagen naar 
het bespreekblok van de volgende vergadering). 
 
- amendementen en moties 
Alhoewel het een ieder raadslid vrijstaat om tijdens de vergadering moties of amendementen in te dienen is 
gebleken dat de afspraak om deze bij voorkeur uiterlijk 12 uur voor de vergadering in te dienen, goed wordt 
gevolgd. De werkgroep stelt voor om deze gedragslijn te blijven volgen en daarbij het indienen en rondsturen 
van moties in zijn definitief concept via de griffie te laten verlopen. Voor raadsleden is de vanuit de griffie 
verzonden versies dan te beschouwen als definitief concept. De griffie kan het  definitieve concept vervolgens 
ook tijdig plaatsen bij de stukken op de website zodat het voor raadsleden, leden van steunfracties, het college 
en voor de kijkers thuis via internet ook is na te gaan. Voor het publiek op de tribune wordt in hard copy de 
motie/het amendement verstrekt. 
  
- vragenrecht 
Voor wat betreft het vragenrecht van raadsleden wijst de werkgroep er nog eens op dat het hierbij om 
spoedeisende en actuele vragen moet gaan zoals in het RvO voor de raad is opgenomen. De overige vragen 
vinden via art. 41 van het RvO (stellen van schriftelijke vragen) zijn weg.  
 
- technische vragen     
Over het onderwerp ‘technische vragen’ verwijst de werkgroep naar de werkafspraken zoals ook in het 
presidium is besproken en onder de aandacht van de raadsleden is gebracht.   
  
- vergaderdiscipline 
De werkgroep constateert dat de indeling van de onderwerpen op de agenda bijdraagt aan meer discipline in 
het besluiten en bespreken van stukken. Ook voor de fracties kan het standpunt ‘akkoord’ ook het definitief 
‘akkoord’ zijn met het voorstel zonder daar een bespreking aan te wijden.   
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na vaststelling door de raad kan ingaande in de vergadering van 18 april deze wijziging ingaan. Het 
RvO voor de gemeenteraad moet wat dat betreft voor art. 8 lid 1 gewijzigd worden. Dat voorstel ligt 
in de vorm van een concept raadsbesluit voor.  
 
Namens het presidium,  
 
 
Drs. M.J.F.J. Thijsen, Voorzitter  

 
J.L. de Jong, Griffier 

 
 

                  



 
 
 

Raadsbesluit nr. 12 
 
Betreft: Aanpassing Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Tynaarlo 2016 
 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 14 maart 2017; 
 
Overwegende dat op basis van de evaluatie van de raadswerkgroep vergaderstructuur een aanpassing van het 
Reglement van orde voor de gemeenteraad 2016 op zijn plaats is voor wat betreft het schrappen van de tijden 
die gekoppeld zijn aan het Besluitblok en het Bespreekblok (opheffen van agendapunt ‘schorsing’); 
 
Gelet op artikel 16 van de Gemeentewet; 
 
 

B E S L U I T: 
 
Artikel 8, lid 1 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van raad van de gemeente 
Tynaarlo 2016 als volgt wijzigen: 
 
Artikel 8. Tijd van vergaderen. 
 

1. de vergaderingen vinden in de regel eens per 2 weken plaats op dinsdag om 20.00 uur en 
eindigen als regel niet later dan 23.00 uur. De vergaderingen bestaan uit een besluitblok en 
een bespreekblok. 

 
 
 

 

  

 Vries, 4 april 2017 
 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

Drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 
 
 
 
 

Voorzitter 

J.L. de Jong,             Griffier 
 
 
 


